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1. Základná charakteristika obce 
 

Názov a sídlo: Obec Hrašovík, Hrašovík 36, 044 42 Rozhanovce  
IČO:   00 691 232  
DIČ:  2021261319  
Kód obce:  521 42  
  SK NACE 84.11.0  
 
kontakt:  055/6950741, 0918 633 177, 0908 246 233 
e-mail:   obechrasovik@netkosice.sk,  
  ohrasovik@gmail.com 
  zodpovedosoba@gmail.com 
 
webové sídlo: www.hrasovik.sk 
 

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, 
ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 
obyvateľov.  

Obec sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej 
republiky. 

Územie obce tvorí katastrálne územie Hrašovík.  

2. História obce 
 

Prvú písomnú zmienku o Hrašovíku poznáme z roku 1270. Súčasné obce Hrašovík, Rozhanovce a Kráľovce sa v 
roku 1270 uvádzajú iba ako zeme, nie dediny. Kataster obce Hrašovík zaujal aj archeológov, keď v roku 1948 pri 
terénnom výskume sa našlo sídlisko z mladšej doby hradištnej. Písomnosť informuje, že kráľ Štefan V. ju daroval 
magistrovi Reynoldovi spolu so susednými obcami Rozhanovce a Kráľovce v Abaujskej stolici, ako aj s ďalšími 
majetkami. Listina zároveň podáva informáciu, že predtým túto zem držal knieža Rastislav († 1263). V roku 1379 
nastal spor o hranice medzi mestom Košice a pánmi z Rozhanoviec. Košický prokurátor vyhlásil, že páni z 
Rozhanoviec zaujali územie mesta Košice na pravej strane rieky Torysa a osídlili tam tri dediny, z ktorých dve 
dostali meno Rašovík  (Raas ) a tretia Beniakovce ( Benyekfalu a). Problematické sa javí aj určenie, ktorá z 
niekdajších spomínaných dvoch obcí Rašovík je súčasný Hrašovík. V 14. storočí sa vždy spomína už len jedna 
obec Rašovík.  V tomto roku sa tam nachádzalo 10 port, čiže sídiel. Aj ďalší známy portálny súpis, z roku 1553, 
spomína iba jednu obec Hrašovík s historickým názvom Raas. Ešte stále patrila opátstvu Krásnej nad Hornádom, 
ale bolo tam už len 5 port. Majetky opátstva z Krásnej nad Hornádom získala v druhej polovici 16. storočia 
Ostrihomská kapitula. V roku 1605 ich však Štefan Bocskay daroval mestu Košice, čím sa Hrašovík stal košickým 
vlastníctvom. Podľa konskripcie cirkví a farárov Abaujskej stolice z roku 1746 sa v Hrašovíku rozprávalo dvoma 
rečami, pričom slovenčina prevládala nad maďarčinou. V tomto roku tu žilo 79 obyvateľov, z toho 18 rím. 
katolíkov, 10 gr. katolíkov, 19 lutheránov, 14 kalvínov a 18 detí. V roku 1851 to už opäť bola slovensky hovoriaca 
dedina. 

 

Zoznam pamätihodností obce Hrašovík 

Nehnuteľné veci   

 Zvonica 
 Zvon  vo zvonici 
 Pamätná tabuľa k oslobodeniu za II. sv. vojny 
 3 verejné studne 
 Kríž na cintoríne 
 Kríž pri kostole sv. Marty 
 pamätník 
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Kombinované diela prírody a človeka                                                 

 Stromy, lipy na cintoríne 12 ks, 2 ks pagaštanu, 
 2 ks stromy lipy pri kríži pred kostolom sv. Marty 
 4 ks lipy na hranici katastra pri ceste III. triedy 
 náučný chodník „Stromy našich predkov“ 

 
Register  hnuteľných pamätihodností    

  Erb obce 
  Vlajka obce  
  Kroniky obce a pamätné knihy 
  Osvedčenie o zápise do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho  
        dedičstva Slovenska „Tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov na Slovensku“ 
  starožitné lustre 
  vojnová pamätná tabuľa  
  pamätná tabuľa  dr. Ivan Pietor 

  
Register nehmotných pamätihodností                                                   

  Rok 1270  - je rokom prvej písomnej zmienky o obci.  

 

3. Základné orgány obce 

 

3.1  Obecné zastupiteľstvo obce 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov zvolených v priamych voľbách.   Obecné 
zastupiteľstvo rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach života obce.  

        Obecné zastupiteľstvo 2018 - 2022: Anderle Ivan 
     Bartoš Ondrej 
     Bučko Vladimír 
     Černík Martin 
     Ing. Magic Branislav  
      
3.2  Starosta obce 

Starosta je predstaveným obce a jej najvyšším výkonným orgánom - štatutárom obce, volený občanmi     v 
priamych voľbách. Vykonáva obecnú správu a zastupuje obec navonok. Podrobnosti o funkcii starostu stanovuje 
4. Hlava ústavy SR a zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

 
Za starostu obce bola zvolená:                Renáta Demková  
Zástupca starostu:    Vladimír Bučko 
 
 
3.3 Organizačná štruktúra obce 

Zamestnanci obce celkom 2 

Hlavný kontrolór obce :  Peter Schimara 
Pracovníčka obecného úradu: Mgr. Emília Bučková     

Zamestnanec obce - zabezpečuje účtovné a finančné operácie s majetkom obce, finančnými prostriedkami, 
inventarizáciu majetku, administruje správne poplatky (overovanie listín a podpisov), vykonáva poštové 
a telekomunikačné služby, evidencie v  IS obce, zabezpečuje  štatistické a iné zisťovania a vedenie evidencií 
vyplývajúcich so zákona o obecnom zriadení a iných osobitných predpisov, zabezpečuje administratívnu 
korešpondenciu a obecnú agendu. 

Pracovníci na dohodu celkom 3 

1 pracovník - zabezpečuje nárazové práce a služby pri údržbe verejného osvetlenia a verejného  priestranstva 
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1 pracovník - zodpovedný za vedenie obecnej knižnice  
1 pracovník - zabezpečuje vedenie kroniky obce a kultúrno-spoločenské podujatia obce 
 
Ostatné dohody krátkodobé o vykonaní práce v priebehu roka pre nárazové práce v počte:  1 

 

4. Rozpočtové hospodárenie rok 2020 

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet  na  rok   2020.  Obec zostavila 
rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na 
rok 2020  bol zostavený ako vyrovnaný.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. Rozpočet obce bol schválený 
Obecným zastupiteľstvom obce Hrašovík dňa 12.12.2019, uznesením č. 5/2019. 

Rozpočet bol zmenený: 

 prvá zmena schválená 25.06.2020,  uznesením č. 3/2020 
 druhá zmena schválená 15.12.2020,  uznesením č. 6/2020 

 

ROZPOČET OBCE K 31.12.2020 

 

 Schválený 

rozpočet 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 119 773,00 161 449,53 

z toho :   

Bežné príjmy 119 773,00 128 202,04 

Kapitálové príjmy 0,00 6 406,98 

Finančné príjmy 0,00 26 840,51 

Výdavky celkom 119 773,00 136 798,36 

z toho :   

Bežné výdavky 119 773,00 99 021,43 

Kapitálové výdavky 0,00 37 776,93 

Finančné výdavky 0,00 0,00 

 

 

4.1 Rozbor plnenia príjmov  

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

161 449,53 126 174,04 78    

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov vo výške  161 449,53  EUR bol skutočný príjem k 31.12. vo výške  
126 174,04 EUR, čo predstavuje  78% plnenie.  
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     4.1.1 Bežné príjmy 

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

128 202,04 126 174,04 98 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov vo výške 128 202,04 EUR bol skutočný bežný príjem k 31.12 vo 
výške  26 174,04 EUR, čo predstavuje 98% plnenie.  

 

    4.1.2 Daňové príjmy  

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

99 941,43 99 941,43 100 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 88 026,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12. 
skutočne poukázané finančné prostriedky v sume  85 179,00 EUR, čo predstavuje plnenie vo výške 97 
%.  

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 7 700,00  EUR bol skutočný príjem k 31.12. v sume 5 933,75 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 77 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 145,07 EUR, príjmy dane zo stavieb 
boli v sume 1 788,68 EUR.  

Daň za psa 

Z rozpočtovaných prostriedkov vo výške 550,00 EUR bol skutočne čerpané  31.12. finančné 
prostriedky vo výške  598,64  EUR, čo predstavuje 109 % plnenie.  

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

Z rozpočtovaných fin. prostriedkov 7 900,00 EUR bol skutočné čerpanie fin.  prostriedkov k 31.12. vo 
výške  8 230,04 EUR, čo predstavuje 104% plnenie. 

 

     4.1.3 Nedaňové príjmy:  
 

Schválený rozpočet po 
poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

14 657,89 14 657,86 100 

 

Príjmy  z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 3 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12. v sume 2 710,00 EUR, čo je 90% plnenie. 
Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov (kultúrny dom, cintorín a i.). 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky, správne poplatky: poplatky správne, za overovanie, stavebná činnosť, 
poplatok za vysielanie v miestnom rozhlase, kopírovanie  a iné služby 

Z rozpočtovaných fin. prostriedkov vo výške 4 950,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12. v sume 
7 821,67 EUR, čo je 158% plnenie.  
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Iné nedaňové príjmy: 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 250,00 EUR, bol skutočný príjem v celkovej   výške 
3 278,39  EUR. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, od fyz. osôb, 
stravné, sponzorské príspevky vrátky a i.  

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných transferov 6 783,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 11 574,72 EUR, čo 
predstavuje 170 % plnenie. V rozpočte boli vykonané zmeny, nakoľko poskytnutie fin. prostriedkov 
bolo viazané na uzatvorenie zmlúv, vývoj pandemickej situácie v priebehu účtovného obdobia. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Transfer zo ŠR  147,26 RA, REGOB 

Transfer zo ŠR        1 101,46   Voľby 

Transfer zo ŠR  33,00 Vojnové hroby 

Transfer zo ŠR  36,29 Životné prostredie 

Transfer  ÚPSVaR  8 049,77 Aktivačná činnosť 

Transfer z ŠR  1 238,79 Covid 19 

Transfer ŠU SR 1 180,00 SODB 

 

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. Transfér na SODB2021, 
sčítanie domov a bytov nebol v r. 2020 celý zúčtovaný, preto prechádza do roku 2021 v sume 985,89 
EUR 

     4.2  Kapitálové príjmy 

 

Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  po 
poslednej zmene 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

% čerpania 

0,00 6 406,98 6 406,98 100,00 

 

Obec získala kapitálový príjem v celkovej výške 6 406,98  EUR. Finančné prostriedky vo výške 3908,00 
EUR, na základe č. 2020/ZaDč.1/UP , za účelom vypracovania Zmien a doplnkov č. 1 k UP.  Dotáciu 
z Karpatskej nadácie vo výške 2 498,98 EUR na oplotenie športoviska. 

 

    4.2.1  Príjmové finančné operácie 

Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  po 
poslednej zmene 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

% čerpania 

0,00 4 743,00 4 743,00 0,0 

0,00 22 097,51 22 097,51 100,00 

spolu 26 840,51 26 840,51  

 

V roku 2020 obec realizovala projekty garáže obec. úradu a športoviska, ktoré boli financované 
použitím prostriedkov rezervného fondu a to garáž vo výške 4 416,60 EUR a športovisko vo výške 
17 380,91 EUR. Prevod prostriedkov RF vo výške 22 097,51 EUR. 
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Z MR SR zo štát. finančných aktív bola prijatá návratná finančná výpomoc na výkon samosprávy 
z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO 2020 v dôsledku pandémie COVID-19 v sume 
4 743,00 EUR.  

 

4.3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 

 

Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  po 
poslednej zmene 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

% čerpania 

119 773,00 136 798,36 135 612,99 99 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1136 798,36 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12. v sume 
135 612,99 EUR, čo predstavuje  99% čerpanie.  

 

     4.3.1 Bežné výdavky  

 

Schválený rozpočet   Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

119 773,00 97 836,06 82 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 119 773,00 EUR boli  skutočne čerpané bežné výdavky k 31.12.  
v sume 97 836,06 EUR, čo predstavuje 82% čerpanie.  

 

 

4.3.2  Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: 

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 41 539,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. v sume 27 232,90 EUR, čo 
je 66 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu. 

Zákonne odvody do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 14 306,00 EUR bolo skutočne čerpanie vo výške 14 306,00 EUR, čo 
predstavuje 100 % plnenie. 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 45 520,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12. v sume 44 335,00 EUR, čo 
je 97 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky obecného úradu ako sú cestovné náhrady, energie, 
spotrebný materiál, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary a služby. 

Transféry 

Z rozpočtovaných prostriedkov 1 490,00 EUR bolo skutočne čerpané  2 201,24 EUR, čo predstavuje 
148% plnenie.  

 

Prijímateľ   Výška Účel 

 CVČ Rozhanovce , Košice 660,00 CVČ 

eurobus, a.s., Košice 1 219,64 Pravidelná doprava 
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ZMOS, RVC, TM, MAS ...  161,60 Členské príspevky 

Občania uznesenie č. 7/2018  160,00 Jubileum, nar .dieťaťa, pohreb 

 

    4.3.3 Kapitálové výdavky  

 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  po 
poslednej zmene 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

% čerpania 

0,00 37 776,93 37 776,93 100 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 37 776,93 EUR boli všetky na 100% vyčerpané. 

Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  po 
poslednej zmene 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

Funkčná klasifikácia 

0,00 7 891,60 7 891,60 Garáž  

0,00 3 238,80 3 238,80 Rozšírenie VO 

0,00 20 242,99 20 242,99 Športovisko 

0,00 1000,00 1000,00 Uz. plán   ZaD č. 1 

0,00 2 498,98 2 498,98 Športovisko dotácia 

 2 904,56 2 904,56 Realizácia  st.  potok 

0,00 37 776,93 37 776,93  

 

4.3.4  Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2020 

  

Bežné  príjmy spolu 126 174,04 

Bežné výdavky spolu 97 836,06 

Hospodárenie za bežný rozpočet 28 337,98 

Kapitálové  príjmy spolu 6 406,98 

Kapitálové  výdavky spolu 37 776,93 

Hospodárenie za kapitálový rozpočet  -31 369,95 

Schodok -/+Prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu -3 031,97 

Vylúčenie z prebytku 985,89 

Upravený prebyt./schod. bežného a kapitálového  rozpočtu -4 017,86 

Príjmové finančné operácie  26 840,51 

Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií 26 840,51 

Príjmy spolu   159 421,53 

Výdavky spolu 135 612,99 

Hospodárenie obce 23 808, 54 

Upravené hospodárenie obce 22 822,65 
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V súlade s § 10 ods.  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v znp), súčasťou rozpočtu 
obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa 
nenávratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov 
obce. 

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znp  sa 
vypočítava ako rozdiel príjmov a výdajov. Z prebytku sa vylučujú nevyčerpané účelové určené 
prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom roku zo štátneho rozpočtu. Na základe uvedených 
skutočností  je prebytok rozpočtu za rok 2020 v sume 22 822,65 EUR. 

  

Stav bankových účtov a pokladne 

Bankový účet  27 127,69 

Pokladňa   472,35 

Rezervný fond 18 668, 06 

   46 268,10 

 

4.3.5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. v znp. O použití 
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.              

 

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020  11 260,09      

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý 
rozpočtový rok 

29 505,48 

- z finančných operácií 0,00 

Úbytky - použitie rezervného fondu : 
 

22 097,51 

KZ k 31.12.2020 18 668,06      

  

 

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 

       AKTÍVA  

Názov   ZS  k 31.12.  v EUR KS  k 01.01. v EUR 

Majetok spolu 313 804,95 290 777,08 
Neobežný majetok spolu 264 567,59 245 124,31 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 9 977,40 10 592,00 
Dlhodobý hmotný majetok 205 800,89 185 743,01 
Dlhodobý finančný majetok 48 789,30 48 789,30 

Obežný majetok spolu 49 143,76 45 559,17 

z toho :   
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  2 838,16 916,42 
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Finančné účty  46 268,10 44 642,75 
Časové rozlíšenie  93,60 93,60 

 

     PASÍVA  

Názov ZS  k 31.12.  v EUR KS  k 01.01. v EUR 
Vlastné imanie a záväzky spolu 313 804,95 290 777,08 

Vlastné imanie  229 588,49 208 294,05 
z toho :   

Výsledok hospodárenia  21 294,44 19 527,19 
Záväzky 16 925,08 9 538,26 

z toho :   
Rezervy  650,00 650,00 

Dlhodobé záväzky 1 054,15 1 115,95 
Krátkodobé záväzky 9 492,04 7 772,31 

Zúčtovanie medzi subj. mimo VS 985,89 0,00 
Návratná fin. výpomoc 4 743,00 0,00 

Časové rozlíšenie 67 291,38 72 944,77 

 

 

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020.   

 

Obec k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky: 

 

Druh záväzku Záväzky celkom 
k 31.12.  v EUR 

Zamestnanci 2 259,19 
Ostatné  - zamestnanci 0,00 

Poisťovne  1 337,70 
Daňový úrad 357,04 
Dodávatelia 437,96 

Ostatné záväzky 0,00 
Subjekty mimo VS 5 100,15 

Subjekty VS  985,89 
Iné záväzky 1 054,15 

 Bank. výpomoc 4 743,00 
Rezervy 650,00 

Záväzky spolu  16 925,08 
 

 

6.1  Finančné usporiadanie vzťahov 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne 
usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým 
osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné 
prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, 
rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 
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          6.1.1  Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

 

Poskytovateľ 
 
 

- 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu: 
 bežné výdavky 

 
- 2 - 

Suma  posk. 
finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Skutočne 
použité fin. 
prostriedky 

- 4 - 

Rozdiel 
(3 -4 ) 

 
- 5 - 

MV SR RA, Regob 147,26       147,26      0,00 

UPSVaR aktivačná činnosť 8 049,77 8 049,77 0,00 

MV SR, OU KE voľby 1 101,46 1 101,46 0,00 

MV SR, OU KE covid 19 1 009,94 1 009,94 0,00 

MV SR, OU KE sčítanie 1 180,00 194,11 985,89 

MV SR, OU KE životné prostredie 36,29 36,29 0,00 

MF  NFV 4 743,00 0,00 4 743,00 

 

 

6.1.2  Finančné usporiadanie vzťahov 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje 
hospodárenie  vrátane  finančných  vzťahov k zriadeným  alebo založeným  právnickým  osobám,  fyzickým 
osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej 
usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

 

Obec v roku 2020 poskytla dotácie: 

 dotácie na deti od 5 do 15 rokov navštevujúce centrá voľného času pre ZŠ Rozhanovce a Mesto 
Košice,  

 dotáciu na pravidelnú prepravu osôb,  
 na rekonštrukciu vykurovania v miestnom kostole sv. Marty 
 príspevky združeniam, v ktorých je obec organizovaná 
 príspevky obyvateľom obce pri životnom jubileu, narodení dieťaťa a pri pohrebe  

 

 

Prijímateľ   Výška Účel 

 ZŠ Rozhanovce , mesto Košice 660,00 CVČ 

eurobus, a.s., Košice 1 219,64 Pravidelná doprava 

ZMOS, RVC, TM, MAS ...  161,60 Členské príspevky 

Občania uznesenie č. 7/2018  450,00 Jubileum, nar .dieťaťa, pohreb 
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7.  Vývoj nákladov a výnosov  
 

Názov 
Skutočnosť k 
31.12.2019 

Skutočnosť k 
31.12.2020 

Náklady 
50 – Spotrebované nákupy 16 918,78 11 432,15 

51 – Služby 18 777,69 18 333,59 

52 – Osobné náklady 54 629,91 60 206,71 

53 – Dane a poplatky 0 76,00 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 476,50 844,68 
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej      
          činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

19 153,56 20 812,84 

56 – Finančné náklady 1 536,82 1 044,23 
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov      
          príjmov 2 686,99 1 571,74 

účtovná trieda 5 114 180,25 114 321,94 
Výnosy 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 1 283,10 2 088,93 
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 99 663,27 104 172,43 
64 – Ostatné výnosy 8 190,98 8 978,65 
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádz.  a finan.       
         činnosti a zúčtovanie časového  rozlíšenia 

1 600,00 677,56 

66 – Finančné výnosy 6,47 7,61 
69 – Výnosy z transf. a rozp. príjmov v obciach, VÚC  
a               v RO a PO zriad. obcou alebo VÚC 

22 963,62 19 691,20 

účtovná trieda 6 133 707,44 135 616,38 
Výsledok hospodárenia +19 527,19 +21 294,44 

 

8. Hospodársky výsledok za 2020 
 

Výsledok  hospodárenia  obce za rok 2020, kladný výsledok hospodárenia vo výške 21 294,44 EUR bude 
zúčtovaný na účet  428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

9. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  
 

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. Vývoj a priebeh 
pandemickej situácie koronavírusu COVID-19 mal dopad aj na hospodárenie obce v priebehu roka 2020. 

         

  

 

 

 

Vypracovala:  Emília Bučková                                         Predkladá:     Renáta Demková,  starostka obce Hrašovík 


